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Vade Retro é uma trama irreverente que retrata com

humor e inteligência a comédia do Bem contra o

Mal em 12 episódios interligados, de 20 de abril a 06

de julho/17, às quintas-feiras, após A Força do

Querer.

Tony Ramos vive o empresário Abel Zebu, um

milionário sedutor que contrata a ingênua advogada

Celeste (Mônica Iozzi) para cuidar de seu divórcio,

mas eles acabam tendo um envolvimento além da

relação profissional.

Com direção de Mauro Mendonça Filho, o seriado

marca a volta à TV aberta de uma das mais

irreverentes duplas de autores nacionais – Alexandre

Machado e Fernanda Young.

VADE RETRO
20  DE ABRIL A 6 DE JULHO (12 EPISÓDIOS)
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UMA COMÉDIA DIABÓLICA

O que a ingênua Celeste não sabe é que tudo faz parte

de um plano diabólico de Abel para usá-la como

laranja de suas falcatruas e esconder o valioso rubi

“Lágrima de Mefisto” em seu corpo.

Celeste, uma mulher pura de 27 anos, é uma advogada

certinha que tem um namoro morno com Davi (Juliano

Cazarré). Sofrendo por falta de clientes, Celeste é contratada

por Abel Zebu, um vaidoso e sedutor executivo de meia-

idade para realizar seu processo de divórcio de sua esposa

Lucy Fergusen (Maria Luisa Mendonça). Bem sucedido e

manipulador, ele passa horas em cima de um palco

“ensinando” outros empresários a conquistar o sucesso.
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PERSONAGENS

Celeste
Monica Iozzi

Abel Zebu
Tony Ramos

Lucy Fergusen
Maria Luisa Mendonça

Davi
Juliano Cazarré

Lilith
Maria Casadevall

Kika
Luciana Paes

Leda
Cecília Homem de Melo
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ESQUEMA COMERCIAL

20 de abril a 06 de julho/2017 (12 episódios)

PERÍODO

Quintas-feiras, após a Novela III

HORÁRIO

SHQ1

SIGLA NO SIS.COM

R$2.414,00

PREÇO DE 30”

R$1.810,00

PREÇO DE 15”

Série

GÊNERO
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Observações:

•
•

A dinâmica de programação pode implicar alterações no planejamento original, que não afetarão a
de comunicação do planoqualidade                                                   comercial

• O plano de inserções segue orientações estabelecidas pelo Manual de Práticas Comerciais,
Manual de Formatos e Listas de Preços da Rede Globo.

Base Lista de Preços Abril a Setembro/2017.
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